
A LONGA MARCHA 

Sempre fui um apaixonado por ler trajetórias políticas, primeiro para conhecer a 

história das personagens e os acontecimentos que fizeram delas figuras notórias dentro do 

imaginário popular, ao ponto de sempre escolhê-las para liderar-lhe. E não me arvoro em 

ser um critico literário, porque não sei de estilos, narrativas e formas rebuscadas de tratar 

bem á língua pátria, porque dela sou muita das vezes, um dos seus assassinos. Sem 

contar que sempre fui um péssimo aluno das análises e das conjunções gramaticais. 

Também tenho um grande defeito como leitor, mas pertinente enquanto homem das artes 

que é o de sempre contextualizá-lo com a vida artística, talvez por isso sinta falta quando 

tais trajetórias são contadas sem quase nenhuma citação do que ocorria com as artes 

naqueles momentos. 

Nesse meu antigo e claudicante espaço, já falei de várias obras de escritores e 

pesquisadores cabo-frienses que têm discorrido sobre acontecimentos que demarcaram 

traços importantes da história da cidade. Agora, acabo de ler A Longa Marcha do 

jornalista José Correa Baptista e só tenho a tecer altos elogios à forma como discorre 

sobre acontecimentos que marcaram a cidade após o golpe militar de 1964: as 

composições que se formaram para sobreviver à maldita, os isolamentos de posições, as 

cassações e as arrumações das forças para os embates eleitorais. O tom jornalístico entre 

a narração dos fatos e a crônica política nos coloca a par dos embates e pontua alguns 

acontecimentos culturais, já que muitos o esquecem de contextualizá-lo. 

Sempre ressalto esse viés, não só por ser a minha área, mas pela importância dele 

no que diz respeito à estética da escolha, que está além da ciência política. Por exemplo, 

só para completar: pelo viés da esquerda cabo-friense o Grupo Teatral Creche na Coxia 

(na época Ziembinski) em 1984 montou o Aluga-se Para Verão com crítica mordaz aos 

aluguéis de veraneio; teatralizou uma invasão pirata na Praia do Forte para roubo da 

areias das dunas; em 1985 apresentou o Bailei na Curva que transcorria sobre as ações 

de terror da ditadura militar em um grupo de jovens atravessando as duas gerações; 

construiu o seu espetáculo de ruas e praças Auto do Trabalhador que se apresentou 

anos e anos sempre reivindicando um espaço próprio, onde colocava o menino Deus como 

filho de um trabalhador da construção civil procurando emprego na cidade; após o 

assassinato do líder rural Sebastião Lan; montou A Barca do Divino, unindo a luta sindical 

rural com a cultura popular. O Grupo, sem dúvidas com outros artistas de outras áreas 

muito contribui para a formação da cultura política da cidade. 

Já que assistiu tais espetáculos o autor da Longa Marcha omitiu essas investidas 

cênicas, inclusive não citando que a campanha de 1988 do PT foi feita com um teatro de 

rua que satirizava os concorrentes. No entanto, conseguiu trilhar por esse caminho através 

da literatura e do samba que acabou suscitando um tendencioso “quero mais” da minha 

parte.  

Lógico que, todos aqueles interessados em fazer uma boa reflexão deste ano 

eleitoral de 2008 devem buscar na obra do acadêmico José Correia Baptista uma 

referência importante para as suas conclusões eleitorais. 


